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ஆய்வுசச்ுருக்கம் 

இனைநினல அனைதல் எை்பது உலகில் பபரும்பாலாை சமயங்கள் 

வலியுறுத்துகிை்ைை. இந்தியச ் சமய மரபிலும் இக்கருதத்ு இை்னும் சை்று ஓங்கி 

ஒலிப்பனதப் பாாக்்க முடியும். அந்தவனகயில் பழஞ்சமய மரபாை னசவ சமய மரபு 

இனைநினலனய அனைதல் அல்லது இனைவகைாடு இரண்டுைக் கலத்தல் எை்ை 

புள்ளியில் இனணகிை்ைது. இம்மரபு ஒரு பகாள்னகயாகக் ககாை்பாைாக வளாந்்து 

வந்தது. பிைகு திருமூலா ்காலத்திலும் பக்தி இலக்கிய காலத்திலும் வலுபபை்று அது 

நினலத்து விை்ைது. 

 இதனூைாகச ்சித்தா ்மரபு எை்ை ஒரு மரபு ஓா ்இைமாகக் குழுவாக வளாந்்து அது 

தைக்பகை்று ஒரு புதிய இனைபிம்பத்னதயும் இனைக்ககாை்பாை்னையும் தகவனமத்துக் 

பகாண்டு புைசமய மறுப்பாகவும் தை்மரனப விாித்தும் பரப்பியும் வந்துள்ளது 

பவளிப்பனை. 

இந்நினலயில் னசவ சமய மரபும் சித்தா ் மரபும் இனைக்ககாை்பாை்டில் 

ஒதுங்கியும் இனணந்தும் இருப்பனத னமயப்புள்ளினயக் பகாண்டு ஆய்வு 

இயங்குகிைது. 

 

கறலசந்சோை்கள் 

பரபவளி-பவை்ைபவளி-சாருவாகம்-சாங்கியம்-அதத்ுனவதம்-மீமாம்சகமும்-துனவதம்-

விசிை்ைாத்துனவதம்-சாக்தம்-சாகலாகம்-சாமீபம்-சாரூபம்-சாயுசச்ியம்- ஆை்மப் 

பயணம்- குண்ைலைி- அைகயாகம்- ஆை்மா விடுதனல- அை்ைாங்ககயாகம்-பதத்ிரம்-
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ககாமுகம்-பங்கயம்-ககசரி-பசாத்திகம்-பத்திராசைம்-குக்குைாசைம்-சிம்மாசைம்-

மூலாதாரம்-இைகனல-பிங்கனல- 

 

 

 

முன்னுறை  

உலகில் வாழும் உயிரிைங்களில் மைித இைம் சிைப்பு வாய்ந்ததாகக் 

கருதப்படுகிைது. அந்த மைித இைம் உலகியலிை் நினலயானமயினையும் 

நினைவில்லாத் தை்னமயினையும் நை்கு உணரந்்து நினலயாை நினைவினைத ்கதடி 

அனலகிை்ைது. ஆைால் மைிதரக்ள் ஒகர வழியினைத் கதடுவதில்னல. ஒவ்பவாருவரும் 

தத்தம் மைம் உைல் நினலக்கு ஏை்ப பானதனய வகுத்துக் பகாள்கிை்ைைர.் ஆககவ 

ஆை்மா எை்ை ஒை்று இனைநினல எை்னும் உயரந்்த நினலனய அனையப் பல்கவறு 

வழிகனளப் பிை்பை்றுகிை்ைது எைக் கருத கவண்டியுள்ளது.  

இனைநினல அனைதல் எை்பது இனைவகைாடு கலந்து ஒரு சமநினலனயப் 

பபறுதகல எைலாம். இந்நினலனய முத்தி நினல எைவும் கூறுவர.் சிதத்ரக்ள் 

இந்நினலனயப் ‘பரபவளி’ எை்றும் ‘பவை்ைபவளி’ எை்றும் குறிக்கிை்ைைர.் னசவ 

சித்தாந்தம் வீடுகபறு, முத்திநினல எை்றும் குறிப்பனத அறியலாம். இத்தனகய 

ககாை்பாடுகனள ஒப்பிைட்ு ஆய்வது இவ்வாய்விை் கநாக்கமாக இருக்கிைது. 

 

இெ்தியத் தத்துவங்கள் 

பக்குவப்பை்ை மைதத்ினைக் பகாண்டு இனை நினலனய அனைவதை்குப் பக்தி, 

கருமம், கயாகம், ஞாைம் எை நாை்கு பநறிகனள இந்தியத் தத்துவங்கள் கூறுகிை்ைை. 

சாருவாகம் எைப்படும் உலகாயதம் தவிர பிை சமயங்கள் முத்தி நினலனய அனைய 

வழிகனள வகுதத்ு விளக்குகிை்ைை.  

சாங்கியம், அதத்ுனவதம், பபௌத்தம் னசைம் கபாை்ை சமயங்கள் 

சிந்தனைக்கும் அறிவுக்கும் முதை்னம இைத்னதத் தருகிை்ைை. எைகவ, இனவகள் 

ஞாைகயாகத்னதச ் சத்தி நினலயாகக் குறிப்பிடுகிை்ைை எைலாம். துனவதம், 

விசிை்ைாத்துனவதம், னசவம், சாக்தம் கபாை்ை சமயங்கள் உணரவ்ுகளுக்கு முதை்னம 

தருவதால் பக்தி கயாகத்னத முத்திநினல அனையும் பநறிகளாக கமை்பகாள்கிை்ைை.  

கவதங்களும், மீமாம்சகமும் பசயல்களுக்கு முக்கியதத்ுவம் தருவதால் 

இதனைக் கருமகயாகம் எை்று கூறுவர.் மைத்தினையும் புலை்கனளயும் அைக்கியும் 

ஒடுக்கியும் கமை்பகாள்ளும் பயிை்சியிைால் இனைவகைாடு கலந்து இை்புறும் 

நினலனய இராசகயாகம் எை்பகயாகப் பயிை்சியிை் பதாைக்க நினல மூலாதாரம் 

எைில் அதை் இறுதி நினலனய பவை்ைபவளி எைலாம். அவை்றிை் இனைப்பை்ைப் 

பயணத்னத ஆை்மப் பயணம் எைலாம்.  
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பவை்ைபவளியில் ஆை்மா கலப்பனதகய கபரிை்பம் எை்றும் முத்திநினல எை்றும் 

சித்தரக்ள் கருதுகிை்ைைர.்  

 

உயிைக்ள் இறைெிறல அறடயும் வழி  

உயிரக்ள் இனைநினல அனைவதை்குச ்சரினய, கிரினய, கயாகம், ஞாைம் ஆகிய 

நாை்கு வழிகனளக் குறிப்பிடுவா.் இவை்றுள் சரினய வழியில் நிை்பவனரப் பக்தர ்

எை்றும் கிரினய வழியில் நிை்பவனரத் பதாண்ைர ்எை்றும், கயாக வழியில் நிை்பவனர 

கயாகி எை்றும் ஞாை வழியில் நிை்பவனர சித்தர ் எை்றும் திருமந்திரம் 

எடுத்துனரப்பனதக் காணலாம். இதனை"  

பத்தர ்சரினத படுகவார ்கிரினயகயார ் 

அத்தகு பதாண்ைருள் கவைத ்தாருகவார ் 

சுத்த இயமாதி சாதகர ்தூகயாகர ் 

சித்தர ்சிவஞாைஞ் பசை்பைய்து கவாரக்கள" 1 

எை்கிைார ்திருமூலர.்  

சரினயயும், கிரினயயும் புை உலகில் இனைவனைக் கண்டு பூனச பசய்யும் வழிகள் 

எைவும் கயாகமும், ஞாைமும் இனைவனைத் தை்னுள் கண்டு இை்புறும் பநறிகள் 

எை்றும் கூறுவார.்2 சரினயயினைத ் தாசமாரக்்கம் எை்றும், கிரினயயினைச ்

சை்புத்திரமாரக்்கம் எை்றும், கயாகத்தினைச ் சகமாரக்்கம் எை்றும், ஞாைத்தினைச ்

சை்மாரக்்கம் எை்றும் குறிப்பிடுவது மரபு.  

இந்நாை்கு மாரக்்கங்களுக்கும் முனைகய திருநாவுக்கரசர,் திருஞாைசம்பந்தர,் 

சுந்தரர,் மாணிக்கவாசகர ் ஆகிய நால்வரிை் ஆை்மீக வாழ்னவ ஒப்பிை்டுக் 

குறிப்பிடுவர.் இந்பநறியில் நிை்று எய்தும் ஆை்மப் பயை்கனள முனைகய சாகலாகம், 

சாமீபம், சாரூபம், சாயுசச்ியம் எைக் கூறுவர.்3 ஆக உயிரக்ள் கமகல கூறிய நாை்கு 

வழிகளில் ஏகதனும் ஒை்றினைக் னகவரப் பபை்று இனைநினலனய அனையமுடியும் 

எைக் கருதப்படுகிை்ைது. 

 

பக்தி நெறி  

அை்பிை் வழி பசய்யப்படும் பை்று பக்தி எைலாம். மாைாத அை்புணரக்வ 

பக்தியிை் அடிப்பனை இந்தப் பக்தி உருவ வழிபாடுகளுக்குப் பபரும் காரணமாக 

அனமகிை்ைது. உருவத்திை்கு ஏை்ப, வழிபாடும் விழாக்களும் கனதகளும் ஏை்படுத்திக் 

பகாண்டு அவை்னைப் பக்தியிை் உணரவ்ால் இனைவை்பால்  

 

 

 

பசலுத்துனகயில் உலனகயும், உைனவயும், தை்னையும் மைந்து, இனைவை் 

ஒை்னைகய நினைதத்ு பமய் உருகித் தூய்க்கும் நினலனயப் பக்தி எைலாம்.  பக்தி 

எை்பது பவறும் உணரச்ச்ியிை் பவளிப்பாடு எை்று கருதாமல், இனைவைிைதத்ு 
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பசல்லும் ஆை்மானவப் பக்குவப்படுதத்ும் ஒரு பநறியாகக் கருதகவண்டும். 

இனைவனுக்கும் ஆை்மாவுக்கும் உள்ள உைனவ மதத்ாக் பகாண்டு, பக்தினயக் 

கயிைாகக் பகாண்டுக் கனையும் பபாழுது நமக்குள் மனைந்திருக்கும் இனைவை் 

பவளிப்படுவாை் எைப்பக்தி பநறினயத ் திருநாவுக்கரசர ் கூறுவது 

பபாருதத்முனையது.4  

புலை்கனளக் கை்டுப்படுதத்ும் புைக்கருவிகளாகச ் சைங்குகள், கதாத்திரப் 

பாைல்கள், உருவ வழிபாடுகள் கபாை்ைனவ துனணயாக அனமகிை்ைை. 

ககாயில்களில் காணும் உருவ வழிபாடு, பக்தனுக்கு அது சினலயாககவா, கல்லாககவா 

பதரிவதில்னல. மைத்னத ஒரு நினலக்குக் பகாண்டு உணரச்ச்ி கமலிை்ைால் தை்னை 

மைந்து அசச்ினலனய இனைவைிை் உருவம் எை்கை கருதி வழிபடுகிை்ைாை்.  

இந்த எளிய பயிை்சியும் மைமுதிரச்ச்ியும் கயாகம், ஞாைம் ஆகிய பநறிகனளக் 

காை்டிலும் மிகமிக எளினமயாைது. இப்பக்தி பநறி எல்கலாரக்்கும் பபாதுவாைது சாதி, 

சமய கவறுபாடுகள் இல்லாமல் அனைவரும் பக்தி பநறியில் இனைவனை 

அனையலாம்.  

 

சித்தை் நெறி  

சித்தரக்ள் தங்களுக்குபகை ஒரு பநறினய ஏை்படுத்திக்பகாண்டு இனைவனை 

அனைந்து, கபரிை்பம் பபறுவகத குறிக்ககாளாகக் பகாண்டிருந்தைர ் எைலாம். 

ஆைால் பக்தி பதறியும் சிதத்ர ் பநறியும் இனைவனை அனையும் வழிகளில் 

கவறுபடுகிை்ைை.  

பக்தி பநறினயப் புைவழிபாடு எை்ைால் சித்தர ்பநறினய அகவழிபாடு எைலாம். 

சித்தாக்ள் கயாகம், ஞாைம் ஆகிய பநறிகனளப் கபாை்றுவதும் புைவழிபாை்டு 

பநறிகனளச ்சாடுவதும் காணமுடிகிைது. புலை்கள் வழி புைவழிபாடு பசய்யும் பக்தை், 

ஐம்புலை்கனளக் கை்டுப்படுதத்ாமல் இனைவனுக்குச ் பசய்யப்படும் பூனசகனள 

இனைவை் ஏை்கமாை்ைாை் எை்று சித்தரக்ள் கூறுகிை்ைைர.் சாத்திரச ்சைங்குகனளக் 

பகாண்டு பசய்யும்  

 

 

 

 

பூனசகளும் வழிபாடுகளும் இனைவைிைத்தில் பகாண்டு கபாய் கசரக்்காது 

எை்பார ் பத்திரகிரியார.்5 புைவழிபாடுகளில் உருவ வழிபாடுகனளயும் 

சைங்குகனளயும் சிவவாக்கியர ்பலவாறு சாடுவனதக் காணமுடிகிைது. இதனை, 

" ககாயிலாைது ஏதைா குளங்களாவது ஏதைா  

  ககாயிலும் குளங்களும் கும்பிடும் குலாமகர  

  ககாயிலும் மைத்துகள குளங்களும் மைத்துகள  

 ஆவதும் அழிவதும் இல்னல இல்னல இல்னல "6  
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எை்னும் பாைலிை் மூலம் காணலாம். திருமந்திரத்திை் பல பாைல்களில் புைப்பூனசகள் 

பை்றிக் குறிப்புக் காணப்பைாலும் அகவழிபாை்னைகய திருமூலர ் உயரவ்ாைாதாகக் 

கூறுகிை்ைார.் ஒவ்பவாரு ஆை்மாவிலும் இனைவை் இருப்பனதத ் திருமூலர ்

பிை்வருமாறு கூறுகிை்ைார.் இதனை,  

" உள்ளம் பபருங்ககாவில் வுனுைம் பாலயம்  

   வள்ளை் பிரைாரக்்குவாய் ககாபுரவாசல்“7  

எை்னும் பாைலில், இனைவை் உமக்குள்கள இருக்கிை்ைாை், நம் உைகல ஆலயம் 

அதைால் உைக்குள் இனைவனைத ் கதடு எை்று வலியுறுத்துகிை்ைார.் பக்தியிை் 

பபயரால் மக்கனளப் பிரிதத்ாளுகிை்ை வழிபாடுகனளயும் சைங்குகள் பபயரால் 

மக்கனள அறியானமயில் தள்ளி ஒதுக்குவனதயும் சித்தரக்ள் சாடுகிை்ைைர.் 

பக்தியிை் கபாலிதத்ைத்னதயும் அனத வலியுத்தும் சமயங்கனளயும் சித்தரக்ள் 

பவறுதத்ு ஒக்கிைர.்  

சித்தரக்ள் கயாகம், ஞாைம் ஆகிய பநறிகனள உள்ளைக்கி இனைவனைக் 

காணும் வழிகனளக் காை்டிைர.் இவ்விரண்டு பநறிகளும் சிதத்த்னத ஒடுக்கிக் 

பசயலை்றுப் கபாகச ் பசய்யும் வழிமுனைகள் எை்றும் இதை் மூலகம இனைவனை 

அனைய முடியும் எை்றும் சித்தரக்ள் கருதிைர.் 

 

சைிறய 

னசவ சமயத்தாா ் உயிர ் இனைநினல அனைவதை்குச ் சரினய எை்னும் 

இவ்வழியினையும் பிை்பை்றிைா.் இவாக்ள் ஆலயங்களில் விளக்கிைல், பூக்பகாய்து 

மானல பதாடுத்தல், தூய்னம பசய்தல், பமழுகுதல், பாடுதல், மை்றும் உருவ 

வழிபாை்டினை கமை்பகாள்ளுதல் கபாை்ைவை்னைச ் பசய்வர.் எைகவ, புைத்கத 

பசய்யும் பசயல்களாககவ இருப்பினும் இனவ இனைநினலனய அனையக் கூடிய 

வழியாககவ கருதப்படுகிைது. 

 

 

 

கிைிறய  

இனைவனுக்கு மலர ்தூவுதல், கதாத்திரம் பசால்லுதல், மந்திரம் பசபிதத்ல், தவம் 

முதலியைவை்னை அகத்திைாலும், புைத்திைாலும் முனைப்படி வழிபடுவது கிரினய 

ஆகும். திருமூலா ்சிவனை உள்ளை்கபாடு அதாவது கிரினய எை்னும் நினலயில் நிை்று 

இனைவனை கவண்டுபவரிை் உைலினுள் ஒளியாக நிை்று காை்சித ் தருவார ் எைக் 

குறிப்பிடுகிைாா.் எைகவ, அகத்திைாலும், புைத்திைாலும் இனைவைிை் அருவுருவதன்த 

கநாக்கிச ்பசய்யும் வழிபாைாககவ கிரினய கருதப்படுகிைது.  
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கயோகம்  

கயாகம் எை்பதை்குக் கூடுதல், ஒை்றுதல் எை்பது பபாருளாகும். உயிர ்

இனைவகைாடு ஒை்றுவனத கயாகம் எைக் குறிப்பிடுவர.் கயாகம் எைட்ு நினலகனளக் 

பகாண்டுள்ளது. இந்த எைட்ு வனகயாை நினலகளில் இருந்து இறுதியாக உயிர ்

இனைவகைாடு ஒை்றுவகத கயாகம் எை்று வழங்கப்படும். மைத்தினை இனைவகைாடு 

கசரத்்தனலயும், குண்ைலைி எை்னும் சக்தியினைச ் சிவத்கதாடு கசரத்த்னலயும் 

கயாகம் எை்றும் கூறுவர.் திருமூலர ்கயாகத்தினைப் பை்றி,  

" பநறி வழிகய பசை்று, கநரன்மயுள் ஒை்றி  

தறி இருந்தாை் கபாலத் தம்னம இருத்தி  

பசாறியினும் தாக்கினும் துண் எை்று உணராக்  

குறி அறிவாளரக்்குக் கூைலும் ஆகம " 8 

எை்னும் பாைலில் கூறுகிை்ைார.்  

 

கயோக நெறி  

இனைவனைச ்பசை்ைனைய உதவும் கயாகபநறி நிை்கபார ்துைவு கமை்பகாள்ள 

கவண்டியதில்னல உைனலக் கை்டுப்படுத்தி மைத்னத ஒருமுகப்படுதத்ி 

இனைநினலனய அனைய முடியும் எை்று இந்தியத்தத்துவ ஞாைிகள் கூறுவர.் உைனலக் 

கை்டுப்படுத்துவதை் மூலம் மைத்னதக் கை்டுப்படுதத் முடியும் எை்ை அடிப்பனையில் 

கயாகப் பயிை்சிகள் வகுக்கப்பை்ைை எைலாம்.  இந்த கயாகப் பயிை்சிகனளப் 

பபாதுவாக இரண்டு வனகயாகப் பகுப்பர.்  

 

 

 

1.உைனல அடிப்பனையாக் பகாண்ைனவ.  

2.மைத்னத அடிப்பனையாகக் பகாண்ைனவ  

இனவ ஒை்றுக்பகாை்றுத்துனண பசய்வை. பல்கவறு ஆசைங்கள் பசய்வதும் 

முத்தினரகள் பசய்வதும் உைனல அடிப்பனையாகக் பகாண்ைனவ. இதனை 

அைகயாகம் எை்பர.் புலை்கனளக் கை்டுப்படுத்தவும் மைத்தினை ஒருமுகப்படுதத்ுவும் 

மைத்னத அடிப்பனையாகக் பகாண்ை கயாகப் பயிை்சியாகும். இதனை இராச கயாகம் 

எை்றும் கூறுவர.்  

 உைனல அடிப்பனையாகக் பகாண்ை கயாகநினல அைகயாகம் மந்திர கயாகம் 

குண்ைலிைி கயாகம் இலயகயாகம் எை்றும் பபயரக்ளில் வழங்கி வருகிைது. மைத்னத 

அடிப்பனையாகக் பகாண்ை கயாகம் பக்தி கயாகம் கரம் கயாகம் இராசகயாகம் 

ஞாைகயாகம் எை்னும் பபயரால் அனழக்கிை்ைைர.் மைதத்ினை அடிப்பனையாகக் 

பகாண்டுச ்பசய்யும் பநறிகனளச ்சரினய கிரினய கயாகம் ஞாைம் எை்னும் வனகயுள் 

அைக்குவர.் இந்நாை்கு பநறிகளும் ஒை்றுைை் ஒை்று பதாைரப்ு பகாண்ைனவ ‘சரினய’ 
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பநறியில் பசல்லும் பநறியாளரக்ள் இைக்கும் பபாழுது சாகலாகம் அனைவர.் இவரக்ள் 

கிரினய பநறிப் பிை்பை்றி இவ்வுலகில் மீண்டும் உைபலடுத்துப் பிைப்பர.் கிரினயப் 

பிை்பை்றி இைப்பவரக்ள் உைபலடுத்து கயாகம்நினல புரிவர.் கயாக நினலயில் 

இைப்பவரக்ள் மீண்டும் உைபலடுதத்ு ஞாைநினல எய்துவர.் இந்நினலனயப் 

பபறுவரக்ள் இனைகயாடு கலந்து விளங்குவர.் இதனை, 

“பதறிந்தநை் சரினயதை்ைில் பசை்று சாகலாகம் பபறும்  

   பதளிந்தநை் கிரினயதை்ைில் கசரலாஞ் சாமீபகம 

              பதளிந்தநை் கயாகந்தை்ைில் கசரலாஞ் சாரூபந்  

   பதறிந்த ஞாைம் நாை்கினுள் கசரலாஞ் சாயுசச்ியகம”9 

எை்னும் பாைலிை் மூலம் பதளியலாம்.  

கயாகம் எை்பது மைிதை் மைத்னதயும் உைனலயும் உலகதன்தயும் 

தை்வயப்படுத்துவதை்காை பநறி எை்றும் ஆை்மா விடுதனல பபறும் வழி எை்றும் 

சித்பவாைந்தர ்கூறுகிை்ைார.்10 எைகவ அனலபாயும் மைதத்ினை அைக்கி இம்னம 

மறுனமயிலிருந்து நீங்கி இனைகயாடு கலப்பகத கயாக நினலயாகும்.  

 

 

 

 

 

இைோசகயோகம் (அ) வோசி கயோகம் 

 எல்லா கயாகங்களுக்கும் அடிப்பனையாக இருப்பதாலும் கயாகங்கள் 

பலவை்றிை் சிைப்பியல்புகனளப் பபை்றிருப்பதாலும் இதனை இராசகயாகம் எை்று 

அனழக்கிை்ைைர.் சித்தரக்ள் இவ்கயாகதன்த வாசி கயாகம் எை்று அனழப்பர.்  

இராசகயாகம் எைட்ு உறுப்புகனளக் பகாண்டு விளங்குவதால் இதனை 

அைகயாகம் எை்றும் அை்ைாங்க கயாகம் எை்றும் கூறுவர.் தீயவைவை்னை விலக்கி 

நல்லவைவை்னைக் பகாண்டு, வாசியினை நினலப்படுத்திப் பிைபசயல்களில் 

கருத்தினைச ் பசலுத்தாது ஒப்பை்ை ஒை்றில் நினலக்கச ் பசய்கிை்ை காரணத்தால் 

இவ்கயாகத்னத அை்ைாங்க கயாகம் எை்ைைர.் அனவ, இயமம், நியமம், ஆசைம், 

பிராணாயாமம், பிரத்தியாகாரம், தாரனண, தியாைம், சாமதி ஆகிய 

உறுப்புகளாகும்.  இவ்கயாகத்னத உயரவ்ாகக் கடுபவளிசச்ித்தர ்கருதிைார,் இதனை,  

  ஒப்பரும் அை்ைாங்க கயாகம் நை்ைாய்  

  ஓரந்்தறி வாய வை்றுண்னம சம்கபாகம்”11  

எை்னும் பாைலிை் மூலம் அறியலாம். இனதப் கபாலகவ குதம்னபச ் சித்தரும் 

குறிப்பிடுனகயில்,  

  “அை்ைாங்க கயாகம் அறிந்த பமய்ஞ் 

  முை்ைாங்கம் ஏதுக்கடி – குதம்பாய்  

  முை்ைாங்கம் எதுக்கடி”12  
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எை்று பாடி உணரத்த்ுகிைார.்  

இராசகயாகம் எை்னும் வாசி கயாகத்தால் பரத்துவம் அனையலாம் எை்ை உண்னமனய 

அறியாதார,் கயாகம் அறுபத்து நாலுவனக எைக் கூறியும் அத்தனகய கயாகங்கனளப் 

பயில காடு, மனல எை்று அனலந்தைர ்பலர.் ஆைால் இவ்கயாகத்னதக் ககாடியில் 

ஒருவகர பயிை்று அகக்கண்ணால் இனைனமயுைை்  

கலக்கும் கபறு பபறுவர ் எை்ை கருதத்ிை் மூலம் வாசிகயாகத்தில் சிைப்னபயும் 

பயனையும் அறியமுடிகிைது.  கயாக முத்தினரகள் முனையாை பயிை்சி இல்லாமல் 

பசய்வதால் உைலுக்குத் தீங்கு ஏை்படும். நாக்னக மடித்து அண்ணாக்ககத்தும் 

அைகயாகத்தால் பயைில்னல. முனை தவறிை் கண் பவடிதத்ு உைல் பகடும். 

ஒருமுகப்பை்ை மைத்னத அண்ணாக்ககத்திைால் வாசி கீழ் கநாக்காமல் கமகல 

அைங்கும். அதை் பயைாக அண்ணாக்கில் ஊறும் அமுனத  

 

 

 

உண்ணலாம், பவைை்ாத சக்கரத்னத மைக்கண்ணால் காணலாம் எை்று காகபுகண்ைர ்

கூறுகிை்ைார.்13 

 

இயமம் 

 இயமம் எை்பனத ஏமம் எைவும் கூறுவர.் இயமம் எை்பதை்குத் தீயச ்

பசயல்கனளச ்பசய்யானமயாகும். நம் எண்ணங்களிைால் பல வினளகள் ஏை்படும். 

அது ஆனசயாகவும், காமமாகவும், கைவாகவும் மாறி பல பசயல்கனளச ்பசய்ய மைம் 

துணியும். இதைால் புலைிை் மயக்கத்தில் இருக்கும் உயிர ்இனைநினலனய அனைய 

முடியாது. அதைால் தீய எண்ணங்கனளயும் தீயபசயல்கனளயும் விலக்க கவண்டும் 

எை்று திருமூலர,்  

“பகால்லாை், பபாய்வுைாை் களவு இலாை் எக்குணத்தும் 

  நல்லாை் அைக்கம் உனையாை் நடுசப்சய்ய 

  வல்லாை் பகுத்து உண்பாை் மாசுஇலாை் கள்காமம் 

  இல்லாை் அயமத்து இனையில் நிை்ைாகை”14 

எை்னும் பாைலில் கூறுகிை்ைார.்  

 

ெியமம்  

 பசய்யும் பசயல்கனள முனையாகச ் பசய்து நல்லைவை்னைப் பிை்பை்றுவகத 

நியமம் ஆகும். இது கநமம் எை்றும் குறிப்பர.் இது பத்துத் தை்னமகனளக் பகாண்ைது. 

பபாய், பகானல, கைவு, காமம், பிைர ் பபாருனள விரும்புதல், தாை் பபை்ை 

பபாருைக்னளக் கண்டு மகிழ்தல், பவறுக்க கவண்டியனவ பவறுத்தல், தூய்னமகயாடு 

இருதத்ல், கை்ை கவண்டியவை்னைக் கை்ைலும், குருவுக்குத் தை்சனணக் பகாடுத்தலும் 
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நியமம் ஆகும். கமை்குறிதத் பசயல்கனளத் தவைாது ஒழுபவரக்ள் இனைநினலக்குரிய 

படிநினலகனளப் பபைலாம்.  

 

ஆசனம் (அ) ஆதனம் 

ஆசைம் எை்பது இருக்னக எை்று பபாருள்படும். இதனை, ஆதைம் எை்று 

திருமூலர ் குறிப்பிடுவார.் கயாகப்பயிை்சி கமை்பகாள்பவரக்ள் உைலினை 

நினலப்படுத்தி அமரந்்து பகாள்வதை் மூலம் மைத்தினை ஒருநினலக்குக் பகாண்டு 

வரமுடியும், அதைால் கயாகப் பயிை்சியில் ஆசைம் முக்கிய பங்கினை வகிக்கிைது 

எைலாம். ஆசைங்கள் பல உண்டு. அவை்றில் சிைப்பாை  

 

 

 

ஆசைங்களாகப் பத்திரம், ககாமுகம், பங்கயம், ககசரி, பசாத்திகம், 

பத்திராசைம், குக்குைாசைம், சிம்மாசைம் எை்பைவை்னைக் குறிப்பிடுகிைார.்  

 

பிைோணோயோமம்  

 நம் உைலில் ஓடும் மூசச்ினைக் கை்டுப்படுதத்ுதல் பிராணாயாமம் எைப்படும். 

இது பிராணை் + ஆயாமம் எைப் பிரியும். பிராணை் எை்பது காை்று (மூசச்ு) ஆயாமம் 

எை்பதை்குத ் தடுதத்ல் அல்லது கை்டுப்படுத்தல் எைப் பபாருள்படும். மூசச்ினை 

ஒழுங்குப் படுத்துதகல பிராணாயாமம் எை்பர.் சிதத்ரக்ள் பிை்பை்றிய கயாக பநறியில் 

பிராணாயாமம் எை்னும் மூசச்ுப் பயிை்சி முதை்னமயாை இைத்னதப் பபறுகிைது 

எைலாம். பிராணனை ஒழுங்குபடுத்துவை் மூலம் பிை வாயுக்கனளயும் நாடிகனளயும் 

ஒழுங்குபடுதத்லாம். இதைால் மைத்னத ஒருமுகப்படுத்தி இனைநினல அனையக் 

கூடிய வழினயப் பபைலாம்.  

 

பிைோணோயோமம் நசய்யும் முறைகள் 

 பிராணாயாமம் எை்னும் கயாகப் பயிை்சி மூை்று நினலகளில் நிகழ்கிை்ைை. 

அனவ, பூரகம், கும்பகம், இகரசகம் எை்பை. இனவ முனைகய மூசன்ச உள்ளிழுத்தல், 

நிறுத்துதல், பவளியிடுதல் ஆகும். மூசன்ச இழுக்கும் பபாழுது பதாண்னை, இதயம், 

வயிறு ஆகியை பருக்க கவண்டும். அனதவிடும் பபாழுது இனவ உள்ளைங்கியிருக்க 

கவண்டும். இரண்டுக்கும் இனையில் மூசன்ச உள்ள நிறுதத் கவண்டும் எைத ்திருமூலர ்

கூறுகிைார.் இதனை,  

“கமல் கீழ் நடுப்பக்கம் மிக்கு உைப் பூரிதத்ுப் 

  பாலாம் இகரசகத்தால் உை்பதிவித்து 

     மாலாகி உந்தியுள் கும்பிதத்ு வாங்ககவ 

   ஆலாலம் உண்ைாை் அருள் பபைலாகம”15 

எை்னும் பாைலிை் மூலம் அறியலாம்.  
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மூசச்ுப் பயிை்சியிை் பபாழுது மூசச்ிை் அளவுகனளத் திருமூலர ்குறிப்பிடுகிை்ைார.் 

உள்ளிழுக்கும் மூசச்ு அளவு இைகனலயில் 16 மாத்தினரயளவும், நிறுதத்ும் அளவு 64 

மாத்தினரயளவும் பிங்கனல எை்னும் வலது மூக்கிை் வழியாக 32 மாத்தினர அளவு 

பவளிவிடுதல் சிைந்த பிராணாயாமம் ஆகும்.  

 

 

 

பிைோணோயோமத்தின் பயன் 

 முனையாை பிராணயமப் பயிை்சி பசய்யும் பபாழுது முதியவரக்ளும் இனளஞர ்

ஆகலாம். உைம்பும் சிவந்த நிைம் பபறும் எை்று சிவவாக்கியர ்கூறுகிை்ைார.்23 இனதப் 

கபாலகவ திருமந்திரம், உைம்பினுள் பசை்று பவளிப்படும் மூசன்ச உள்கள நிறுத்தித ்

தூயதாக்கிைால் உைம்பு சிவக்கும். மயிர ்கருக்கும் உயிர ்உைனல விை்டுச ்பசல்லாது 

எைக் கூறுகிைது. எைகவ, முனையாை மூசச்ுப் பயிை்சியிை் மூலம் மைத்தில் 

அதிரவ்னலகள் நீங்கும், மைம் அனமதி நிலவும், இதை் பயைாய் இனையிை்பதத்ிை் 

படிகனள எை்ைலாம்.  

 

பிைத்தியோகோைம் 

 பிரத்தியாகாரம் எை்பது புை இை்பத்னத நாடும் புலை்கனள ஒடுக்கி 

உள்முகமாகத் திரும்பும் பசயலுக்குப் பிரத்தியாகாரம் எைலாம். இப்புை இை்பம், 

ஆை்மா இனையிை்பத்னதத ்கதடுவனதத ்தடுப்பை. எைகவ, பபாறிகனளப் புலை்கள் 

வழிச ்பசல்லவிைாது தடுப்பது முக்கிய கவனலயாகும்.  

 உலகில் நைக்கும் நிகழ்வுகனள எல்லாம் நினலயில்லாதது எை்பதால் 

அவ்விைத்தில் ஆனசகனள னவத்தல் கூைாது. நினலயாக இருக்கக் கூடியனத மை்டும் 

எப்பபாழுதும் நினைவில் பகாள்ள கவண்டும். காரண காரியங்கனள எல்லாம் 

தவிரத்்து ஒகர பபாருகளாடு முழுனமயாகத் தை்னை இனணத்து பகாண்டு 

அப்பபாருளாககவ மாைகவண்டும் எைச ் சை்னைமுைி கூறுகிை்ைார.்16 அப்பபாழுது 

இனைநினல அனையக் கூடிய வழிகனளக் காணலாம்.  

 

தோைறண 

 மைத்னதப் பபாறி, புலை் வழிச ்பசல்ல விைாது, உள்முகமாக ஒருமுகப்படுத்தி, 

நிறுத்தி னவப்பது தாரனண எை்பர.் புலை்கள் வழிச ்பசை்ை உைனல ஐம்பூதங்களில் 

ஒடுக்கி ஐம்பூதங்கனளத் தை்மாதத்ினரகளில் ஒடுக்கி மைம் முதலிய 

அந்தக்காரணங்கனளச ்சத்சித் ஆைந்தத்தில் ஒடுங்கத் தாரனணச ்பசய்தால் இனை 

அனுபவம் பபைலாம் எைத ்திருமூலர ்கூறுகிைார.்17 அதிரவ்னலகள் உள்ள மைம் 

இனை அனுபவத்னதப் பபை இயலாது. அதிரவ்ைங்கிய மைகம ஆை்மப் பயணத்திை்கு 

வழி வகுக்கும்.  கமகல கூறிய இயமம், நியமம், ஆசைம், பிராணாயாமம், 

பிரத்தியாகாரம் எை்னும் பயிை்சிகள்  
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எல்லாம் சிதத் ஒடுக்கத்னதத் தரக் கூடியது. இசச்ித்த ஒடுக்ககம ஆை்மா தை்னை 

உணரக்ிை்ை முதல் நினல எைலாம்.  

 

தியோனம்  

 தியாைம் எை்பது தாரனணயில் மைம் ஒரு பபாருளில் நினலத்த தை்னமயில் 

இருக்கும். அந்நினலத்த தை்னமயிலிருந்து மாைாமல் இருப்பது தியாைம் எைலாம். 

இது தாரனணயிலிருந்து கவறுபை்ைது அை்று. ஆைால் தாரனணயிலிருந்து உயரந்்தது 

எைலாம்.  தியாைம் பசய்ய உகந்த கநரம் கானல எை்பர.் கானல எழுந்து மூை்று 

கண்களில் ஒை்ைாகிய புருவங்களிை் இனையில் உள்ள பநை்றி கண்ணால் மூலாமகிய 

(மூலாதாரம்) பபாருனள நினைதத்ு தியாைம் பசய்தால் முத்தி கினைப்பது 

உறுதியாகும் எை்று சிவவாக்கியர ்கூறுகிைார.் இதனை,  

“காலகம எழுந்திருந்து கண்கள் மூை்றில் ஒை்றிைால் 

 மூலகம நினைப்பிராகில் முத்தி சித்தி யாகுகம”18 

எை்னும் பாைலிை் மூலம் அறியலாம்.  

 

சமோதி  

சமாதி எை்பது மை ஒருமுகப்பாை்டிை் இறுதி நினல சமாதி எை்பர.் சமம் + ஆதி 

= சமாதி எை்று நிை்று பபாருள் தரும். ஆதியாை இனைவனுக்குச ்சமமாக இருக்கும் 

நினல எைலாம். இந்நினல அனைய இயமம் முதலிய ஏழுனையும் 

கனைப்பிடிப்பவரக்்கக சமாதி னகக்கூடும். இந்நினலயில் அை்ைமாசித்திகள் பபறுவர.் 

சமாதியில் நீண்ை நாள்கள் நிை்பவரக்ள் அதை் முழுப் பயனையும் எய்துவர ்எை்றும் 

ககசரி கயாகத்தில் விந்துவும் நாதமும் ஒை்ைாகச ் சகஸ்ராரத்தில் நிை்ைால் சமாதி 

னகக்கூடும். அப்பபாழுது இனை கசாதி கதாை்றும் எைவும் கூறுகிை்ைார.் இதனை,  

“விந்துவும் நாதமும் கமருவில் ஓங்கிடிை் 

  சந்தியில் ஆை சாமதியில் கூடிடும்”19 

எை்னும் பாைலிை் மூலம் அறியலாம். 

மைம் ஒருமுகப்பை்டுத ் தீவிரமனைந்து ஆை்மானவப் பினணத்திருந்த தத்துவங்கள் 

அனைத்தும் அழிந்து விடும். அப்பபாழுது ஆை்மா ‘சத்திலிருந்து’  

 

 

 

‘சித்’ ஆகிப் பிை்பு ஆைந்தத்னத அனைகிைது. இவ்வாறு பக்குவப்பை்ை ஆை்மா 

இனைகயாடு கலந்து ஒை்ைாகி விடுகிைது. இந்நினலகய சமாதியாகும். 

 

ஞோனம்  

சரினய, கிரினய, கயாகம் எை்னும் மூை்றும் ஞாைத்திைது வளரச்ச்ி நினலகள் 

எை்பா.் அதாவது ககை்ைல், சிந்தித்தல், பதளிதல், நிைன்ைக்கூைல் எை்னும் நாை்கு 
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நினலகனளக் பகாண்ைது. குருவிை் உபகதசத்தினைக் ககை்ைலும், ககை்ை 

உபகதசத்தினைச ் சிந்திதத்லும், சிந்திப்பதை் மூலம் பதளிவனைதலும், பதளிவு 

பபை்ைதை் மூலம் நிைன்ையில் இருதத்லும் ஆகும். பதி, பசு, பாசம், எை்னும் 

முப்பபாருளிை் இயல்பினை உணாந்்து பகாள்வகத ஞாைம். 

 

ஞோனகயோகம் 

ஞாைம் எை்னும் பசால்லுக்கு அறிவு, உண்னம எை்று பபாருள். சரினய, கிரினய, 

கயாகம் எை்னும் மூை்னையும் கைந்த நினல ஞாைகயாகமாகும். ஞாைத்தினை 

இரண்ைாகப் பகுப்பர.் அனவ 1. அபரஞாைம், இதனை உலகியல் ஞாைம் எை்று 

கூறுவர.் 2. பர ஞாைம் இதனை ஆை்ம ஞாைம் எை்று கூறுவர.்  

முை்ைது அழிகிை்ை பபாருள்கனளப் பை்றியது. பிை்ைது ஆை்மத ்துனைனயப் 

பை்றியது. உலகாயத ஞாைமும் ஆை்மிக ஞாைமும் ஒை்கைாகைாை்று மாறுை்ைனவ 

அல்ல. அனவ இரண்டும் ஒை்கை. மிகத் தாழ்ந்த அணுவிலிருந்து மிக மிக உயரந்்த 

பிரம்மம் வனரயிலுள்ள எல்லாப் பபாருள்களிலும் எல்லா இைங்களிலும் நினைந்து 

விளங்குகிை்ை அகத எல்னலயில்லா ஞாைம் தாை் அனவயிரண்டும் படிப்படியாக 

வளரச்ச்ி அகத ஞாைத்திை் வளரச்ச்ியிகல இருக்கிை பவவ்கவைாை வளரச்ச்ி 

நினலககள அனவயிரண்டும்.  

இந்த எல்னலயில் ஞாைமாைது கதாை்ைமுை்று பவளிப்படும் நினலயில், இந்த 

எல்னலயில்லா ஞாைத்னத உலகாயதஞாைம் எை்கிகைாம். அந்த ஆரம்ப நினலனயக் 

காை்டிலும் உயரந்்த நினலயில் இருக்கிை அந்த எல்னலயில்லா ஞாைத்னத 

ஆத்மஞாைம் எை்கிகைாம்.20 

உலக அறிவிை் முதிரச்ச்ியிலும் பதளிவிலும் ஆத்மஞாைம் பதாைங்குகிைது 

எைலாம். உலகப் பபாருள்கள் மீது பை்றும் உைவுகள் மீது பை்றும் உலக அறிவு எை்பது 

முனையை்று. உலகில் இருந்து பகாண்கை உலகியனலப் பை்றி அறிந்து இவ்வுலகியல் 

வாழ்வு முடிந்த முடிவு அறிந்து, அை்று எை்று பதளிவது, இனை அனுபவதத்ிை்குச ்

பசல்லும் ஒரு பதளிந்த சிந்தனை எைலாம்.  

 

 

மைம் உலகப் பினணப்புகளில் ஈடுபடுவதை்குக் காரணம் ஐம்பபாறிகள். 

நினலயில்லா உலகில் மைிதனைச ்சிக்க னவத்து உழலச ்பசய்கிை்ை ஐம்புலை்கனள 

அைக்கி ஞாைச ் சுைரத்ிரினய அகப்படுத்திக் பகாள்ள கவண்டும் எை்கிைார ்

திருமூலர.்21  

இனைவனும் இனை ஞாைமும் உள்ளத்திை் உள்களகய இருக்கிை்ைை. ஆைால் 

அவை்னைக் காணமுடியாதபடி ஐம்புலை்கள் தடுக்கிை்ைை. ஐம்புலை்கனள ஒடுக்கி 

‘ஓம்’ எை்னும் ஒபரழுத்து மந்திரத்னத உள்முகமாக எண்ணி மவுைமாய் இருந்தால் 
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இனைவை் கபசுவனதக் ககை்கலாம், இனைஞாைம் னகக்கூடும்21 எைச ்சிவவாக்கியர ்

கூறுவனதயும் ஒப்புகநாக்கத்தக்கது.  

 

ெிறைவோக 

கல்லிலும் பசம்பிலும் பசய்யப்பை்ை உருவங்களில் உண்னமத் பதய்வம் 

இருப்பதாக எண்ணி மலர ்சூை்டுவதும் மணியாை்டுவதும், தீபம் காை்டி விருப்பத்துைை் 

தலங்கள் கதாறும் அனலந்து திரியும் நினலனய விடுதத்ு உள்ளத்துள்கள உனையும் 

இனைவனைக் காண்பகத ஞாைம். எைகவ, மைிதை் புை உலகப் பை்றுகனள விை்டு 

ஞாைியரக்ள் கண்ை அறிவினைத ் கதடி பசல்ல கவண்டும். அப்பபாழுது தாை் 

நினலயாை இனைஇை்பத்னதப் பபைமுடியும்.  
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